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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

 

1. Auditorii financiari vor putea accesa granturile oferite IMM-urilor de către Guvern  

 

Legea nr. 220/2020 de aprobare a OUG nr. 130/2020 a fost publicată vineri, 30 

octombrie 2020, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare în data de 2 noiembrie 2020. Această 

lege  cuprinde cele trei tipuri de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-

19, pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și, aduce modificări substanțiale celor trei 

măsuri de finanțare pentru IMM-uri: la toate tipurile de granturi sunt extinse domeniile și 

activitățile eligibile pentru finanțări iar, în cazul granturilor pentru capital de lucru, și al celor 

pentru investiții. Parlamentul României a operat modificări și la condițiile de înscriere. Noua 

lege dă posibilitatea mai multor solicitanți să aplice pentru ajutoarele de stat iar aceste 

granturi, extrem de necesare în contextul actual, sunt disponibile în curând și auditorilor 

financiari. 

Noua lege include în rândul solicitanților și noțiunea de profesionist, aşa cum este 

definită de către Codul Civil și în cazul auditorilor financiari și de către Legea 162/2017. 

Astfel, este extinsă limita de aplicabilitate față de noțiunile preexistente, care se limitau la 

PFA-uri, ONG-uri cu activitate economică și IMM-uri fără salariați. 

Astfel, în anexa nr. 1, intitulată în noul act normativ „DOMENII DE ACTIVITATE 

ELIGIBILE pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în 

cadrul măsurii 1 «Microgrant pentru capital de lucru»”, anexa nr. 2, respectiv LISTA 

domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru” și  anexa 

nr. 3,  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în 

activități productive“ a fost introdus câte un punct care vizează  ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI 

DE CONTABILITATE (6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în 

domeniul fiscal). 

Guvernul a anunțat că se vor redeschide înscrierile pentru măsura 1 (microgranturi 

acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară) și măsura 2 

(granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra 

de afaceri), pentru măsura 2 urmând să fie suplimentate fondurile.  

Tot în următoarea perioadă ar trebui să fie anunțată înscrierea și pentru măsura 3 din 

OUG - granturile pentru investiții. 
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2. Ziua Naţională a Auditorului Financiar din România 

 

Ca în fiecare an, la data de 26 octombrie este sărbătorită  Ziua Naţională a Auditorului 

Financiar din România. Având în vedere contextul socio-medical actual din România, precum 

și măsurile preventive dispuse la nivel național pentru răspândirii COVID 19, această zi a fost 

marcată prin realizarea unui material video. 

Alături de preşedintele Camerei - Adrian Popescu, a transmis un mesaj de felicitare 

auditorilor şi preşedintele ASPAAS – conf. univ. dr. Georgiana Oana Stănilă. 

 

„Știu că multe dintre dificultățile întâmpinate în exercitarea profesiei pot fi soluționate prin 

cooperarea eficientă dintre CAFR și ASPAAS şi, de aceea mă bucur să remarc tonul pozitiv exprimat 

în mesajul transmis de președintele autorității de supraveghere.”, a menţionat preşedintele CAFR. 

 

„Am convingerea că dialogul și comunicarea pot duce la rezolvarea oricăror situații tensionate, 

a disensiunilor și a dezechilibrelor. De aceea, doresc să vă asigur stimați auditori că ASPAAS, 

împreună cu CAFR colaborează eficace și doresc să aducă în profesie acel echilibru de care avem nevoie 

cu toții. Împreună căutăm soluții viabile pe termen lung prin care să venim în sprijinul 

dumneavoastră, al profesioniștilor, cu care să vă susținem în activitatea dumneavoastră curentă și în 

pregătirea profesională continuă, care să revină într-o stare de normalitate mult dorită. În acest sens, 

încercăm să găsim soluții pentru evitarea dublei raportări și, de asemenea, suntem în discuții pentru a 

delega o parte din activități organismului profesional.”, a subliniat preşedintele ASPAAS în 

mesajul său. 

 

Materialul video include şi un scurt interviu acordat de către preşedintele Camerei 

jurnalistului Radu Soviani, cu privire la provocările curente şi impactul acestora asupra 

profesiei. 

  

  

Puteţi viziona înregistrarea video: aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/ziua-nationala-a-auditorului-financiar/
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3. UPLR – partener al mediului de afaceri și al instituțiilor statului 

27 octombrie 2020, Bucureşti 

 

În data de 27 octombrie 2020 a avut loc Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor 

Liberale din România. A fost ratificată componența noului Birou Executiv al Uniunii 

Profesiilor Liberale din România format din: conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, 

președinte, dr. Dan Manolescu, prim-vicepreședinte, Cătălin-Daniel Fenechiu, 

vicepreședinte. 

Au fost prezentate și aprobate raportul de activitate al UPLR pentru perioada 1 

ianuarie-31 decembrie 2019, Proiectul Programului de activitate al UPLR pentru anul 2020, 

Prioritățile UPLR în anul 2020, Execuția bugetară la data de 30 septembrie 2020, organizarea 

celei de a XIII-a ediții a „Zilei Profesiilor Liberale din România”, înființarea unui Grup de 

lucru care să elaboreze proiectul legii-cadru a profesiilor liberale din România. 

Camera Auditorilor Financiari din România a preluat conducerea UPLR prin 

intermediul dlui. conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte al CAFR, pentru 

un mandat de 2 ani. Obiectivul principal al mandatului domniei sale este ca UPLR să devină 

un partener al mediului de afaceri și al Guvernului prin furnizarea expertizei profesioniștilor 

liberali pentru a găsi cele mai bune măsuri de relansare a economiei. 

Preşedintele UPLR consideră că principalul obiectiv pe care ar trebui să și-l propună 

programul guvernamental de relansare a economiei  ar trebui să fie menținerea locurilor de 

muncă și asigurarea sănătății populației. Epidemia cauzată de Coronavirus reprezintă o 

amenințare pentru economia națională și pentru nivelul de trai al cetățenilor. În timpul 

acestei crize sanitare, este vital să protejăm nu numai sectoarele critice ale economiei, ci și 

activele, tehnologia și infrastructura noastră. Însă, înainte de toate, trebuie să protejăm 

locurile de muncă și angajații. 

Profesiile liberale pot contribui la reducerea birocrației din administrația publică și la 

creșterea calității actului administrativ. Reducerea birocraţiei aduce un plus de valoare 

considerabil economiei româneşti deoarece atunci când eficiența și productivitatea sunt 

scăzute de apariția birocrației, efectele pot fi resimțite în performanța administrării. 

Profesioniștii liberali simt cel mai bine pulsul economiei și sunt cei mai obiectivi 

parteneri care pot propune măsuri eficiente pentru sprijinirea mediului de afaceri. 
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  INFORMATIV PROFESIONAL 

4. Reamintire: achitarea cotizației fixe anuale de membru CAFR tranșa II- auditori 

activi și nonactivi și a avansului cotizației variabile - auditori financiari și firme de audit 

 

Stimați auditori, 

Dorim să vă reamintim că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor 

Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei 

Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și firme de audit și pentru membrii stagiari în 

activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, data limită pentru achitarea 

tranșei II a cotizației fixe aferente anului 2020 pentru auditorii financiari a fost data de 30 

septembrie 2020, după cum urmează: 

 

1.Pentru auditorii financiari activi 

►200 lei, dacă nu ați avut activitate în anul precedent sau nu sunteți 

asociat/administrator/angajat într-o firmă de audit, 

►380 lei, dacă ați avut activitate în anul precedent sau sunteți 

asociat/administrator/angajat într-o firmă de audit. 

           2.Pentru auditorii financiari nonactivi 

►190 lei, dacă ați avut activitate în anul precedent sau sunteți 

asociat/administrator/angajat într-o firmă de audit. 

În situația în care ați achitat deja integral cotizația fixă aferentă anului 2020, vă 

rugăm să ignorați această informare. 

 

Potrivit aceleiași Hotărâri a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 

35/2014, cu modificările și completările ulterioare, data limită pentru achitarea avansului 

cotizației variabile pentru anul 2020, de către auditorii financiari și firmele de audit, a fost 30 

septembrie 2020. 

Cotizația variabilă sub formă de avans se calculează asupra onorariilor încasate până 

la data de 30 iunie 2020, mai puțin sumele care au fost cedate subcontractorilor și 

colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligația menționării ulterioare a 

sumelor respective și a beneficiarilor acestora în Raportul anual de activitate, cu termen de 

depunere 15 februarie 2021. 

 

În situația în care ați achitat avansul sau nu ați avut activitate în anul 2020, vă rugăm 

să ignorați această informare. 
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5. IAASB a emis un document de alertă pentru practicienii în audit  

privind riscurile climatice 

 

Schimbările climatice sunt din ce în ce mai importante pentru investitori și alte părți 

interesate ale Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare IFAC 

(IAASB), deoarece efectele lor sunt din ce în ce mai vizibile. Având în vedere potențialul 

schimbărilor climatice de a afecta cele mai multe, dacă nu chiar toate entitățile, direct sau 

indirect, IAASB a emis un document de alertă pentru practicienii în audit – Considerarea 

riscurilor climatice în auditul situațiilor financiare. 

Documentul ajută auditorii să înțeleagă ceea ce este prevăzut deja în Standardele 

Internaționale de Audit (ISA) și cum se raportează informațiile la considerațiile auditorilor cu 

privire la riscurile legate de climă într-un audit al situațiilor financiare. 

Majoritatea informațiilor legate de climă sunt prezentate în prezent în afara situațiilor 

financiare ale entităților, de exemplu, în comentariile conducerii destinate să completeze 

situațiile financiare sau, ca parte a informațiilor de sustenabilitate ale unei entități sau a 

raportării responsabilității sociale corporative. În contextul unui audit al situațiilor financiare, 

auditorul poate avea o responsabilitate în legătură cu astfel de informații în conformitate cu 

ISA 720 (revizuit) – care este evidențiată în această publicație. Cu toate acestea, misiunile de 

asigurare separate cu privire la alte informații decât situațiile financiare ale unei entități sau 

informațiile financiare istorice, cum ar fi cele care pot fi efectuate în conformitate cu ISAE 

3000 (revizuit), nu sunt abordate în această publicație. 

 

Pentru a consulta acest document, click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statement
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6. IFAC și ICAEW au publicat primul document al seriei privind Combaterea spălării 

banilor, elemente de bază: Introducere în combaterea spălării banilor pentru contabilii 

profesioniști 

 IFAC și ICAEW au publicat primul document al seriei privind Combaterea spălării 

banilor, elementele de bază: fascicul 1 – Introducere în combaterea spălării banilor pentru contabilii 

profesioniști. Pentru a putea accesa documentul accesați următorul link. 

 Publicația face parte dintr-o serie scurtă pe o perioadă de 6 luni, care îi ajută pe 

profesioniștii contabili să înțeleagă modul în care funcționează spălarea banilor, riscurile cu 

care se confruntă și ce pot face pentru a atenua aceste riscuri și pentru a contribui pozitiv la 

apărarea interesului public. Seria, cu accent pe accesibilitate și ușurință în utilizare, va fi o 

resursă pentru practicienii mici și mijlocii (SMP) și contabilii mai puțin familiarizați cu AML, 

oferind în același timp îndrumări pentru cei care au nevoie de o reîmprospătare a 

informațiilor sau o referință rapidă. 

 Noțiunile de bază vor fi prezentate atât pe site-ul web IFAC, cât și pe cel al ICAEW și 

vor fi disponibile pentru descărcare gratuită. Pentru a fi relevantă la nivel global, seria 

folosește ca punct de plecare  abordarea bazată pe risc a Grupului operativ de acțiune 

financiară (Financial Action Task Force (FATF)) – supravegherea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. 

 

7. Masă rotundă virtuală IAASB cu tema  

„Frauda și continuitatea activității în cadrul auditului entităților mai puțin complexe” 

7 octombrie 2020 

 

IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare al  IFAC) a 

organizat în data de 7 octombrie o masă rotundă virtuală care a fost transmisă live pe 

YouTube, pentru a explora provocările unice legate de fraudă și continuitatea activității în 

cadrul auditului entităților mai puțin complexe. 

    Entitățile mici și mai puțin complexe aduc contribuții cruciale la economiile locale și 

naționale. Ca atare, provocările continue cu care se confruntă auditorii în aplicarea 

standardelor internaționale la auditurile entităților mai puțin complexe este un domeniu pe 

care IAASB continuă să se concentreze și să îl discute cu părțile interesate. 

Invitații la dezbatere au luat în considerare, printre alte subiecte, dacă și modul în care 

considerațiile privind frauda și continuitatea activității sunt diferite la entitățile mai puțin 

complexe, care cerințe de audit sunt în mod deosebit mai dificil de aplicat și modul în care 

procedurile de audit pot fi executate diferit pentru entitățile mai puțin complexe. 

  

Puteţi viziona înregistrarea aici: 

https://www.youtube.com/channel/UCwM6ao9Id3G35NNxGLgf7mg 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-1-introduction-anti-money-laundering-professional?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=14de57b15d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_07_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-14de57b15d-80630296
https://www.youtube.com/channel/UCwM6ao9Id3G35NNxGLgf7mg
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8. Noutăţi privind componenţa Comitetului practicienilor mici și mijlocii al IFAC 

 

În urma recomandării făcute de Comitetul de nominalizare, Consiliul IFAC a aprobat 

numirea dnei. Monica Ștefan, fost membru al Consiliului CAFR și Audit Partner la Soter & 

Partners, în Comitetul practicienilor mici și mijlocii al IFAC (SMP Committee). 

Competiția pentru numărul limitat de poziții în consiliile și comitetele IFAC este foarte 

puternică și au candidat un număr mare de profesioniști cu înaltă calificare.  

De aceea, CAFR este onorată să fie reprezentată de către dna. Ștefan în unul dintre cele 

mai importante comitete profesionale globale. 

Comitetul practicienilor mici și mijlocii furnizează contribuții strategice asupra 

activităților IFAC pentru a sprijini și reprezenta interesele contabililor profesioniști care 

lucrează în practicile mici și mijlocii. 

Comitetul SMP sprijină activitatea IFAC în trei domenii principale: 

• Furnizarea de contribuții la elaborarea de standarde internaționale privind 

asigurarea, auditul și etica din perspectiva SMP și IMM. 

• Dezvoltarea și schimbul de resurse, instrumente, știri și expertiză, cu accent pe 

implementarea internațională a standardelor, gestionarea practicilor și furnizarea de servicii 

de consultanță pentru afaceri. 

• Creșterea vizibilității și vocii SMP-urilor și IMM-urilor prin reprezentarea globală și 

advocacy cu privire la rolul practicienilor mici și mijlocii ca furnizori de asigurare și afaceri. 

 

Mai multe despre SMPC pe pagina web a Comitetului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/who-we-are/committees/small-and-medium-practices-committee
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  
 

9. Cursurile de pregătire profesională continuă  

CAFR 2020 

. 

Vă informăm pe această cale că, dată fiind situația actuală și măsurile de prevenire și 

limitare a efectelor răspândirii pandemiei de COVID-19 la nivel național, cursurile de 

pregătire profesională continuă aferente anului 2020 vor fi disponibile exclusiv online, prin 

intermediul platformei de e-learning a CAFR. 

  

Cursurile de pregătire puse la dispoziție de CAFR în acest an vor fi încărcate în 

perioada noiembrie-decembrie 2020 în platforma de e-learning și veți fi notificați prin e-mail 

de îndată ce sunt disponibile pentru vizualizare. 

  

  

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta prin e-mail: 

invatamant.admitere@cafr.ro sau telefon: 031.433.59.42 și 40749.011.146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
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 EVENIMENTE VIITOARE 

 

10. Târg online de carieră și joburi  

26 noiembrie 

 

Doriți să recrutați profesioniști bine pregătiți în domeniul financiar contabil?  

 

Promovați-vă gratuit anunțurile în târgul regional online de cariere organizat de 

ACCA, cea mai mare asociație internațională din domeniul financiar-contabil, în data de 26 

noiembrie. Dacă vă interesează colaborarea cu ACCA în cadrul acestui târg puteți afla mai 

multe detalii din agenda evenimentului  și printr-un e-mail către Mihaela Robu, ACCA SEE 

Business Development Manager (mihaela.robu@accaglobal.com).  

 

Această ediție regională urmează celei organizate în primăvară doar pentru România, 

iar acum, în urma bunei experiențe locale vom crea o platformă comună de întâlniri pentru 

membrii ACCA, studenții ACCA, alți profesioniști în finanțe și angajatori ca dumneavoastră 

din România, Bulgaria, Polonia, Cehia (şi alte câteva ţări din regiune*).  

Târgul virtual va fi interconectat și de această dată cu platforma globală ACCA 

Careers iar evenimentul va fi promovat prin intermediul diverselor rețele sociale și platforme 

și canale online. Toate costurile vor fi suportate de ACCA. 

 

 Pentru restul detaliilor click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/10/ACCA_CEE-Careers_Fairs_Leaflet.pdf
mailto:mihaela.robu@accaglobal.com
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.accaglobal.com%2F%3Futm_source%3DACCAglobal%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dfooter&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7C48a913243ca84e0a709808d871a96567%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637384320099714576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zI6c%2FUgmrZCDfb4Y62%2F5Lkwbff5aaFsN3u%2FqPzRraBw%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjobs.accaglobal.com%2F%3Futm_source%3DACCAglobal%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dfooter&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7C48a913243ca84e0a709808d871a96567%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C0%7C637384320099714576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zI6c%2FUgmrZCDfb4Y62%2F5Lkwbff5aaFsN3u%2FqPzRraBw%3D&reserved=0
https://www.cafr.ro/eveniment-acca-2-noiembrie-2020-ora-1200-masuri-fiscale-de-stimulare-a-mentinerii-cresterii-capitalurilor-proprii/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Resurse informative privind impactul pandemiei de COVID 19 

11. IMM-urile – Ce urmează? 

Material audio cu Martin de Bie 

 

În acest episod vorbim cu expertul digital al echipei IMM Accountancy Europe, Martin 

de Bie. Martin ne vorbește despre tranziția digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-

uri) și despre modul în care digitalizarea este cea mai bună șansă pentru IMM-uri de a 

rămâne competitive într-o economie modernă. El discută în continuare despre principalele 

provocări dintre IMM-uri și digitalizare, riscurile implicate în insolvență și IMM-uri, precum 

și despre modalitățile prin care contabilii se pot adapta cel mai bine mediului în evoluție.  

Ascultaţi, de asemenea, ce se poate face pentru a evita o prăbușire a IMM-urilor după 

Covid-19 și modul în care Accountancy Europe poate sprijini IMM-urile din întreaga Europă. 

 

Pentru înregistrarea audio click aici 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 
 

 

12. Accountancy Europe salută inițiativa UE de guvernanță corporativă durabilă 

 

Riscurile de mediu și sociale au un impact semnificativ asupra vieții noastre. 

Accountancy Europe salută inițiativa UE de a încorpora în continuare sustenabilitatea în 

cadrul de guvernanță corporativă al UE și a oferit feedback cu privire la foaia de parcurs a 

acesteia. Pentru a îndeplini Acordul de la Paris și Acordul verde al UE, întreprinderile trebuie 

să devină responsabile pentru impactul lor asupra mediului și societății. 

Finanțarea durabilă are un rol cheie în tranziție. Legislația clară, consecventă și aplicată 

uniform în toate țările este esențială pentru a ne asigura că durabilitatea este pe deplin 

încorporată în luarea deciziilor corporative. 

Profesioniştii contabili joacă un rol crucial prin diferitele lor capacități în toate etapele 

guvernanței corporative. Pe măsură ce deciziile comerciale bune încep cu informații fiabile, 

contabilii contribuie prin măsurarea impactului, divulgarea informațiilor și adăugarea 

credibilității la ceea ce este raportat. Auditorii pot adăuga valoare oferind asigurări privind 

guvernanța corporativă, controalele interne și raportarea durabilității. 

 

Pentru materialul integral click aici 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 
 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/smes-whats-next/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/accountancy-europe-welcomes-eu-sustainable-corporate-governance-initiative/
https://www.accountancyeurope.eu/
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13. Ziua mondială a eticii: Etică și învățare la distanță în pandemie 

Jeffrey C. Thomson, preşedinte şi director -  IMA (Institute of Management Accountants) 

 

„Este pur și simplu o realitate de afaceri în secolul 21. Comportamentul individual al 

angajaților, de la conducerea superioară la lucrătorii din prima linie, poate realiza sau 

distruge reputația unei organizații. Acest lucru nu rezistă impactului său semnificativ asupra 

valorii acțiunilor sau a modului în care aceasta împiedică capacitatea unei organizații de a 

atrage și menţine clienți, investitori şi angajați. 

Globalizarea poate crește, de asemenea, potențialele ramificații ale conflictelor 

comportamentale. O organizație care operează în diferite țări poate constata că valorile și 

standardele etice ale altor culturi se confruntă cu propriile sale standarde, rezultând astfel 

nevoia ca fiecare organizație să dezvolte un cod de etică și de conduită corporativă pentru a 

respecta cerințele de conformitate ale ţării respective”. 

 

Pentru articolul integral click aici 

Sursa: https://www.ifac.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/global-ethics-day-ethics-and-remote-learning-pandemic
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

14. Revista Audit Financiar nr. 4/2020 

 

Din sumar: „Tehnologii informatice emergente pentru practica profesiei contabile şi de 

audit”, „Automatizarea proceselor prin robotizare în audit şi contabilitate”, „Formarea 

profesională sustenabilă – provocări şi soluţii în ţările europene emergente”, „Justificări ale 

opiniilor modificate şi ale altor observaţii din rapoartele de audit”, „Evaluarea comunicării cu 

investitorii a companiilor româneşti listate la bursă”, „Măsurarea nivelului de convergenţă 

între standardele internaţionale şi standardele americane de audit în cazul estimărilor 

contabile”, „Testarea informaţiilor publicate despre emisiile gazelor cu efect de seră. Analiza 

conformităţii cu metoda Benfordʼs Law”, „Analiza de conţinut privind raportarea obiectivelor 

de dezvoltare sustenabilă”. 

 

 

 
 

 

 


